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Забезпечення наявності
інформаційних систем для
ефективного управління освітнім
процесом

Матеріально-технічне та
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Кадрове забезпечення

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в МДУ
передбачає:

Кадрове забезпечення
Стратегічний напрям
Кадрова політика та кадрове забезпечення освітнього
процесу
частка науково-педагогічних працівників з науковим ступенем «доктор наук» та/або вченим званням «професор» щодо
всіх представників професорсько-викладацького складу
відсоток аспірантів МДУ, % аспірантів інших ЗВО; кількість докторантів

кількість захищених докторських та кандидатських дисертаційних робіт в цілому
показники рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників МДУ
збільшення кількості співробітників, представлених до заохочення та преміювання (відсоток
нагороджених та премійованих працівників)
активна робота гарантів щодо розвитку ОП (залучення абітурієнтів, задоволеність здобувачів вищої освіти)
результати роботи Школи педагогічної майстерності (кількість залучених слухачів), проходження підвищення
кваліфікації викладачами на підприємствах, у професійних об’єднаннях, вітчизняних та закордонних закладах
вищої освіти (кількісні показники)

Студентоцентроване навчання
Стратегічний напрям
Європейська якість освітніх програм університету
Модернізація змісту освіти
індивідуалізація навчання, в т.ч.
для осіб з особливими освітніми
потребами
збільшення визнаних результатів
навчання, отриманих у
неформальній освіті,

запровадження дуальної форми
здобуття вищої освіти

очікувані результати опитувань
здобувачів щодо якості освітніх
програм та якості вищої освіти
(збільшення кількості позитивних
відповідей)

збільшення відсотка
працевлаштованих
випускників за фахом

поширення університетської
культури якості
створення студентських Агенцій з
якості

Студентоцентроване навчання
Стратегічний напрям
Сприятливе освітнє середовище
кількість творчих
об’єднань та колективів
в університеті

кількість переможців
міських, обласних,
всеукраїнських та
міжнародних конкурсах
та фестивалях

кількість культурно-масових
заходів, спрямованих на
національно–
патріотичне, громадянське,
морально-етичне, художньоестетичного, фізичне виховання та
підтримка здорового способу
життя

кількість нагород
(медалей, дипломів,
грамот), отриманих
учасниками творчих
колективів університету

отримання вокальним
колективом «Сопрано»
звання «Народного
аматорського колективу»

Навчально-методичне
забезпечення
Стратегічний напрям
Європейська якість освітніх програм університету
розробка Положення про силабус

наявність силабусів

наявність навчально-методичних видань
з усіх освітніх компонентів ОП

Навчально-методичне
забезпечення
Стратегічний напрям
Науково-дослідна та інноваційна діяльність кафедр та
факультетів. Розвиток наукової бібліотеки
кількість науково-дослідних тем (фундаментального і
прикладного характеру, у т. ч. за рахунок коштів державного
бюджету), грантових проєктів, за якими в МДУ здійснюється
робота (динаміка за роками за науковими напрямами)
розподіл НДР, зареєстрованих в УкрІНТЕІ,

за кафедрами МДУ
кількість виконаних робіт та
обсяги їх фінансування

Матеріально-технічне та інформаційне
забезпечення
Стратегічний напрям
Науково-дослідна та інноваційна діяльність кафедр та
факультетів. Розвиток наукової бібліотеки

збільшення статей у
фахових виданнях
України та за кордоном
(з них у виданнях, що
індексуються у
наукометричних базах
даних Scopus та Web of
Science)

зростання індексу
цитування вчених
університету у
наукометричних базах
даних

рейтинг Вісника МДУ за
серіями у міжнародних
наукометричних базах
даних

показники розвитку
наукової бібліотеки
МДУ (кількість
документального
фонду; зростання обсягу
власних електронних
інформаційних
ресурсів)

Матеріально-технічне та
інформаційне забезпечення
Стратегічний напрям
Розвиток інфраструктури

звіт про
будівництво,
реконструкцію,
капітальний та
поточний ремонти
основних фондів

кількісні показники
матеріально-технічного
забезпечення освітнього
процесу сучасним
навчальним
обладнанням, наявність
спеціалізованих
лабораторій за кожною
ОП

звіт про заходи
щодо забезпечення
охорони праці

Забезпечення наявності інформаційних систем
для ефективного управління освітнім процесом
Стратегічний напрям
Розвиток цифрового навчання
кількість користувачів електронних персональних кабінетів

відсоток кількості сертифікованих ЕНК;

кількість відео-лекцій з навчальних дисциплін освітніх
програм;

кількість нових обладнаних аудиторій для проведення
навчальних занять, в т.ч. онлайн

Забезпечення наявності інформаційних систем для
ефективного управління освітнім процесом
Стратегічний напрям
Розвиток інфраструктури

рівень комп’ютеризації наукових і освітніх
процесів та управління університетом

рівень забезпечення освітнього процесу
сучасним навчальним обладнанням
кількісні показники забезпечення освітнього процесу
сучасним програмним забезпеченням, віртуальними
тренажерами

наявність системи електронного документообігу

Здійснення моніторингу
та періодичного перегляду освітніх програм
Стратегічний напрям
Європейська якість освітніх програм університету
формування
переліку
освітніх та
наукових
програм
відповідно
до потреб
ринку праці

залучення
роботодавців
до організації
освітнього
процесу в
університеті
(на рівні не
менш 5-10%
від кількості
НПП)

працевлаштування
випускників
університету (на
рівні не менш 65%
для бакалаврів,
75% магістрів)

своєчасне
отримання
сертифікатів про
акредитацію,
частка сертифікатів
про акредитацію
терміном на 5 та 10
років, що
підтверджують
якість вищої освіти
та освітньої
діяльності МДУ

кількість
залучених
нових членів
Асоціації
випускників
МДУ

контингент
здобувачів
вищої освіти

Забезпечення публічності інформації про ОП,
ступені вищої освіти та кваліфікації
Стратегічний напрям
Прозорість та публічність
статистика відвідувань офіційних веб-ресурсів
університету

актуальний постинґ у соціальних мережах

кількість підписників на сторінці університету в
соціальних мережах

Система запобігання академічного плагіату у
співробітників та здобувачів вищої освіти
Стратегічний напрям
Європейська якість освітніх програм університету
поширення університетської
культури якості шляхом
проведення науково-практичних
семінарів, тижнів академічної
доброчесності, в т.ч. за участі
Наукової бібліотеки МДУ

наявність спеціалізованих
безкоштовних ліцензійних
програм для перевірки
наукових робіт учасників
освітнього процессу

наявність чітких та прозорих
критеріїв щодо
відповідальності за порушення
академічної доброчесності в
МДУ

